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Cel ce nu Etie nimic nu iubeEte nimic. CeI ce nu
poate face nimic nu tn{elege nimic. Cel ce nu tn[e-
Iege nimic este un nimic. Dar cel ce tnpelege este

tn stare sd"iubeascd, sdpiceapd, sdvadd..: Cu

cdt mai multd cunoagtere capdtam asupra unui
Iucru, cu atdt mai mare este iubirea... Cel ce crede

cd. toate roadele se coc Ia wemea cireEelor nu Etie
nimic despre struguri.

Paracelsus



ESTE IU!3II?EA 0 AI?TA?

Este iubirea o arti? Atunci, ca orice arti, ea necesiti
cunoa$tere gi stridanie. Sau este ea oare o senzalie pli-
cuti, doar un accident in experienta noastri, ceva peste
care cineva dd dintntAmplare, daci are noroc? Aceasti
carte se bazeazipe cea dintAi premisi, cu toate ci majo-
ritatea semenilor nogtri de astizi se incred mai degrabi
in cea de-a doua.

Desigur, oamenii nu socotesc deloc iubirea a fi un
lucru neinsemnat. Dimpotrivi, sunt dornici de iubire; se
uiti la nenumirate filme cu povegti de dragoste fericite
qi nefericite, asculti sute de cAntece ieftine despre iubire.
Cu toate acestea, aproape nimeni dintre ei nu se gAndegte
ci ar avea ceva de invitat despre iubire.

Aceasti atitudine stranie se bazeazi pe mai multe pre-
mise care, independent sau impreuni, contribuie la men-
tinerea sa. Majoritatea oamenilor vid problema iubirii ca
fiind in primul rAnd aceea de af.iubit, mai degrabi decAt
aceea de a iubi, de a avea capacitatea de a iubi. Pornind
de aici, problema va fi cum si se faci iubifl, cum si fie
demni de iubire. Pentru a indeplini acest tel, ei urmeazi
diferite cii. Una dintre acestea, in special urmati de citre
birbati, este aceea de a avea succes, de a obtine putere
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gi bogifie pe cAt permite pozi\iain societate' O alti cale'

nrttrul;'*ii ales de femei, este de a te face atrigitor'
ingrijindu-ti corpul, imbricimintea 9i alte asemenea

luJruri. Alte cii de a-gi spori atraclia, urmate atAt de bir-

ba1i, cAt gi de femei,'constau in cultivarea unor maniere

plicute, in conversafii interesante, in a fi indatoritori'

modegti, iirofensivi. Multe dintre ciile de a te face iubit

coincid cu acelea intrebuintate pentru a avea succes in 
"a

cigtiga prieteni 9i a influenla oamenf" De fapt' ceea ce

inietlg majoritatea oamenilor din cultura noastri prin a

n iuUlli esie in esenli un amestec dintre popularitate qi

senzualitate.
O a doua premisi de Ia baza atitudinii ci nu se poate

invila nimic despre iubire este aceea ci problema iubi
rii este problema unui bbiect, qi nu aceea auneifacul'

tdgi. Oimenii cred ci iubirea este simpli' dar ci gisirea

obiectului potrivit pentru a primi iubire - sau a acorda

iubire - este dificili. O parte dintre ratiunile ce suslin

aceasti atitudine sunt adAnc inridicinate in dezvolta-

rea societifii moderne. Unul dintre motive este marea

schimbare care a avut loc in secolul douizeci in ceea ce

privegte alegerea unui ,,obiect al iubirii"' in epoca vic-

ioriurre, ca in mai multe culturi tradilionale' iubirea nu

era in primul rAnd o experienti personali spontani care

abia dupi aceea putea duce la cisitorie' Dimpotrivi'
cisitoria era dictati de citre conventie - fie de fami
liile celor in cauzi, fie de un specialist in cisitorii de

tipul unui pelitor, fie avea loc firi ajutorul niciunuia

dintre 
"..gii 

mijlocitori. Cisitoria se incheia pebaza

unor considerente sociale, iar iubirea se presupunea ci
sedezvoltiodaticeaceastiunireavusesedejaloc.De
cAteva generafii incoace, conceptul de iubire roman-

tici a devenit aproape universal in lumea occidentali'

in Statele Unite, degi considerentele de naturi conven-

fionali nu lipsesc intru totul' foarte mulli oameni sunt



in ciutarea,,iubirii romantice", a unei experienfe per-

sonale de dragoste care ar trebui si duci la cisitorie.
Acest nou concept de amor liber a ficut ca importanga
obiectului si devini mai mare decAt aceea afuncfiei.

De acest factor se leagi strAns o alti caracteristici
predominanti a culturii contemporane. intreaga noas-

tre culturA sebazeazipe dorinfa de-a cumpira, pe ideea

unui schimb reciproc favorabil. Fericirea omului modern
consti in plicerea de a se uita la vitrine 9i de a cumpira
tot ce-$i poate permite si cumpere, cu banii jos sau in
rate. El (sau ea) se uiti la alli oameni tot aqa. Pentru un
birbat, o fati atrigitoare - sau pentru;o femeie un bir-
bat atrigitor - sunt posesiuni mult rivnite. ,,Atrigitor"
inseamni de obicei un pachet de calitigi care sunt popu-

lare gi dorite pe piala personalitifii, anume ceea ce face o

persoani in mod special atractivi dupi canoanele wemii,
atAt din punct de vedere fizic, c|t gi din punct de vedere

mental. in anii 1920, atrigitoare era o fati care bea gi

fuma, care era duri gi senzuali; astizi moda cere femei
rnai domestice gi mai cochete. La sfArqitul secolului noui-
sprezece qi la inceputul secolului douizeci, birbatul tre-
buia si fie agresiv qi ambilios, in vreme ce asttrzi trebuie
si fie sociabil gi tolerant, pentru a fi un ,,pachet" atrigi-
tor. in general, senzatia de a fi indrigostit se dezvolti
numai in funclie de aceste tipuri de bunuri omenegti care

sunt la indemAna posibilitililor de schimb ale unei per-

soane. inchei o afacere; obiectul ar trebui si fie dezirabil
din punctul de vedere al valorii sale sociale qi, in acelagi

tirnp, ar trebui si mi doreasci pe mine, luAndu-mi in
considerare caliti$le gi potentialul ce sunt observabile
sau ascunse. Doui persoane se indrigostesc astfel cind
simt ci au gisit cel mai bun obiect de pe piafi, luind in
considerare limitirile propriilor lor valori de schimb.
Adesea, ca atunci cind cumperi o proprietate, potenli
alul ascuns ce se poate dezvolta joaci un rol important
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in incheierea afacerii. intr-o culturi bazatd pe schimbul
monetar, unde succesul material este ceea ce primeazi,
nu ne mai surprinde ci relatiile umane de iubire urmeazi
acelaqi model tranzacfional care guverneazi piala bunu-
rilor gi a muncii.

Cea de"a treia eroare care duce laipoteza ci nu se

poate invila nimic despre iubire vine din confuzia din-
tre experienla inigiali de a cddea pradd dragostei gi sta-
rea permanenti de afitndragosfif, sau mai bine zis, de
a ,,menfine" o stare de dragoste. Daci doi oameni care
nu se cuno$teau, aga cum se intdmpli cu noi tofi, lasi
dintr-odati si cadi zidul dintre ei gi se simt aproape,
se simt o singuri fiinfi, acest moment de unire repre-
zintit cea mai minunati, cea mai pasionanti experienfi
din viata lor. Este cu atAt mai minunat pentru persoa-
nele care au fost ignorate, izolate,lipsite de iubire.
Miracolul acestei intimited bruqte devine adesea mai
lesne de indeplinit daci este insofit sau iniliat de atrac-

lia sexuali gi consumarea actului sexual. Cu toate aces-

tea, felul acesta de iubire nu este in sine foarte durabil.
Cei doi oameni ajung si se cunoasca bine, intimitatea
lor igi pierde din ce in ce mai mult din aura de miracu-
los, pAni cdnd dezamigirile gi plictisul reciproc ornoari
ceea ce a mai rimas din pasiunea de odinioari. Dar ei
nu qtiu nimic din toate acestea la inceput. De fapt, ei iau
atracfia puternici pe care o simt unul fali de celilalt,
aceasti ,,nebunie", ca dovadi a intensitiEii iubirii lor,
degi aceasta ar arita cu adevirat doar cAt de singuri se

simteau inainte.
Aceasti atitudine - ci nu existi nimic mai simplu

decAt si iubegti pe lume - continui si fie concepfia pre-
dominanti asupra iubirii, cu toate ci lucrurile nu par si
stea deloc aga. Nu existi nimic in lume, nicio activitate
gi niciun proiect, care si inceapi cu atita speranti, gi

care si sfirqeasci prost atAt de adesea precum iubirea.
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Daci ar fi fost vorba de orice alti activitate, oamenii s-ar

fi intrebat care sunt motivele eqecului qi ar fi incercat
sI invefe cum si indrepte lucrurile - sau pur gi simplu
ar fi renunfat la aceasti activitate. Cum, in cazul iubi-
rii, solulia din urmi este imposibili, pare ci existi o
singuri cale potriviti pentru a infrAnge eqecul iubirii,
anume aceea de a examina cauzale acestui egec Ai de a

studia inlelesul iubirii. :

Primul pas este acela de a congtientiza ci iubirea este o

artd, tot aga cum a trii este o arti. Daci wem si invilim
cum si iubim, trebuie si procedim tot aga cum am pro-

ceda daci am wea si invifim orice alti arti, spre exem-

plu muzica, tAmpliria, medicina sau ingineria.
Care sunt paqii necesari pentru a invifa o arti?
Procesul invifirii unei arte se poate ugor impirti in

doui: prima parte, aceea a insugirii conceptelor teore-

tice; cea de-a doua consti in a obtine miiestria acumu-

lati prin exercitiu. Daci vreau si invit arta medicinei,
trebuie mai intAi si invif despre corpul uman, precum
gi despre diferitele boli. Odati ce am acumulat toate
aceste concepte teoretice, nu sunt nici pe departe com-
petent si practic arta medicinei. Voi deveni maestru al

acestei arte doar dupi mult exercifiu, cind, in cele din
urmi, rezultatele practicii se imbini armonios in ceea

ce devine intuilia mea, esenfa miiestriei oricirei arte'
insi, pe lingi insugirea teoriei gi a practicii, mai este

un al treilea factor necesar atingerii statutului de maes-

tru - miiestria in arti trebuie si fie scopul suprem
citre care tindem; nimic altceva nu poate fi mai impor-
tant decit arta insigi. Toate acestea sunt valabile in
cazulmuzicii, medicinei, tAmpliriei qi, de asemenea,

in cazul iubirii. $i poate ci aici sti rispunsul la intreba-
rea de ce oamenii din cultura noastri incearci atAt de

rar si invefe aceasti arti, in ciuda nenumiratelor ege-

curi: in ciuda dorin\ei arzitoare citre iubire, aproape
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Daci iubirea este capacitatea caracterului matur, pro-

ductiv, atunci capacitatea de a iubi dintr-o viali indivi
duali din oricare culturi depinde de influenfa pe care

cultura o are asupra caracterului persoanei obignuite'

Daci vorbim despre iubire in cultura occidentali con-

temporani, atunci ne intrebim daci structura sociali a

civilizaliei occidentale qi spiritul care rezulti din aceasti

structuri pot duce la dezvoltarea iubirii. A pune aceasti

intrebare inseamni si rispundem la modul negativ'

Niciun observator obiectiv al viefii occidentale nu se

poate indoi ci iubirea - fraterni, materni, erotici -
este un fenomen destul de rar gi ci in locul siu apar mai

multe forme de pseudoiubire care sunt in realitate mirnr-
riile dezinte gririi iubirii.

Societatea capitalisti se b azeazd p e principiul liber-

tilii politice, pe de o parte, gi, de cealalti parte, pe piali
ca instrument ce regleazatoate relafiile economice, 9i

deci gi sociale. Piata bunurilor determini condigiile sub

care sunt schimbate bunuriie, piafa muncii determini
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achizitionarea Si vanzarea muncii. Atdt iucrurile utile,
cdt gi energia gi priceperea umani utili se transformi in
bunuri care sunt schimbate firi folosirea fortei gi firi
fraudi in condiliile pietei. Pantofii, oricdt de f,olositori
gi utili ar fi, nu au nicio valoare economici (valoare de

schimb) daci nu existi cerere pentru ei pe piafi. Energia
gi priceperea umani nu au valoare de schimb daci nu
existi cerere pentru ea in conditiile existente de pe piafa.
Proprietarul capitalului poate si cumpere mdni de lucru
qi s-o puni la munci pentru a-gi investi in mod profita-
bil capitalul. Proprietarul de mAni de lucru trebuie s-o

vdndi capitaligtilor in conditiile existente pe piati, ca si
nu moara de foame. Structura economici se reflecti in
ierarhia valorilor. Capitalul comanda mAna de lucru, iar
lucrurile acumulate, care sunt moarteo sunt superioare ca

valoare mAinii de lucru, puterilor umane, liinlelor vii.
Aceasta este structura debazi a capitalismului de la

inceputuri. Dar, chiar daci aceasti structuri inci mai este

caracteristici capitalismului modern, s-au schimbat o

serie de factori care dau capitalismului contemporan caii-
titile sale specifice gi care au o influen!5 profundi asupra
structurii caracteriale a omului modern. Ca rezuitat al dez-
voltirii capitalismului, vedem un proces crescdnd de cen-
tralizare gi concentrare a capitalului. intreprinderile mari
tot cresc, pe cAnd cele mici sunt eliminate. Proprietarul
capitalului investit in aceste intreprinderi este din ce in mai
departe de funcfia de administrator al acestora" Sute qi mii
de actionari sunt,,proprietarii" intreprinderii gi o echipi
administrativi de birocrafi, care este bine pledt;, dar care

nu este proprietara intreprinderii, se ocupi de aceasta.
Birocratia este mai pufin interesati de realizareaunui pro-
fit maxim decAt de extindere a intreprinderii qi de puterea
proprie. Concentrarea din cea in cea mai mare a capitalului

;i aparilia unei birocratii administrative putemice merg in
paralel cu miqcirile sindicale. Prin sindicalizarea muncii,
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muncitorul individual nu mai trebuie si faci tranzactii pe
piata muncii singur gi numai pentru sine. El se une$te cu
sindicatele muncitoregti, care sunt, ele insele, conduse de
birocratia puternici care-l reprezinti in confruntarea cu
giganfii industriali. Inipativa a trecut, spre bine sau spre
riu, in domeniul capitalului, precum gi in cel al muncii,
de la individ la birocratie. Un numir din ce in ce mai mare
de oameni igi pierd independenta gi devin dependenti de
administratorii imperiilor economice.

O alti tresiture decisivi ce rezulti din aceasti con-
centrare a capitalului qi care este caracteristici capita.
lismului modern tine de organizarea specifici a muncii.
intreprinderi cu un mare grad de centralizare qi o divi-
ziune stricti a muncii duc la organizarea unui mod de a
munci in care individul igi pierde individualitatea, unde
devine doar o rotife intr-o maginirie. Problema umani a
capitalismului modern poate fi formulati in acest mod:

Capitalismul modern are nevoie de oameni care si coo-
pereze eficient gi in numir mare, care doresc si consume
din ce in ce mai mult, ale ciror gusturi sunt standardizate
gi pot fi ugor influentate sau anticipate. El are nevoie de
oameni care se simt liberi gi independenfi, nefiind supugi
weunei autoritAfi, weunui principiu sau weunei congti-
inte, cu toate acestea, ugor de manewat, care si faci ceea
ce se agteapti de la ei, care si se integreze in mecanis-
mul social firi frictiuni, care sd fie ghidafi firi a fi nece-
sari forfa, condugi firi lideri, impingi firi weun alt tel in
afari de acela de a munci eficient, de a fi in migcare, de-a
funcfiona, de a merge inainte.

Care este rezultatul? Omul modern este alienat de el
insugi, de semenii sii qi de nature.38 El a fost transformat

38 Pentru o discutie detaliati a problemei alienirii gi a influenfei
societifii moderne asupra caracter-ului uman, a se vedea cartea
meaThe Sane Socie\t (Rinehart and Company, NewYork, 1955).
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insuportabil de singuritate. in,,iubirea" pe care ai
gisit-o, in cele din urmi, se gese$te un sanctuar impo-
triva singuretefii. Unul intri intr-o echipi formati din
doi impotriva lumii gi aceasti autocentrare d deux este in
mod greqit interpretati ca iubire gi intimitate.

Aceasti insistenli asupra spiritului de echipi, asupra
toleranfei reciproce gi a altor asemenea concepte este
o situatie relativ recenti. Ea a fost precedati, in anii de

dinaintea Primului Rizboi Mondial, de conceptul iubirii
in care satisfactia reciproci erabaza reiapilor de iubire
satisficitoare, in special a unei cisnicii fericite. Se cre-
dea ci motivele din spatele nefericirii frecvente din cis-
nicie erau acelea ci cei doi parteneri nu ajunseseri si se

,,potriveasci din punct de vedere sexual", cauza acestei
probleme fiind considerati a fi ignoranfa in ceea ce pri-
ve$te comportamentul sexual ,,corect" qi de aici tehnica
sexuali defectuoasi a unuia sau a ambilor parteneri.
Fentru a,,vindeca" acest defect gi pentru a"ajuta cuplu-
rile nefericite care nu se puteau iubi, multe cirti dideau
instructiuni gi sfaturi in ceea ce privegte comportamentul
sexual adecvat, promilAnd implicit sau explicit ci aces-

tea vor duce le fericire gi iubire. Ideea era aceea ca iubirea
este copilul plicerii sexuale gi ci, daci doi oameni invali
si se satisfaci unul pe celilalt din punct de vedere sexual,
ei vor ajunge si se iubeasci. Conform iluziei generale
a epocii respective, se considera ci folosirea tehnicilor
adecvate era nu numai solutia problemelor tehnice ale
productiei industriale, ci qi a tuturor problemelor umane.
Se trecea cu vederea faptul ci contrariul premisei debazit
este adevarat.

Iubirea nu este rezultatul satisfacfiei sexuale adec-
vate, ci fericirea sexuali, chiar gi cunoa$terea aga-zisei
tehnici sexuale, este rezultatul iubirii. Dacd observafia
directi nu dovedegte deja aceasta tezi, atunci se pot gisi
dovezi in amplele date psihanalitice. Studiul celor mai
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